INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA DE
LES OFERTES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT PER ADJUDICAR EL CONTRACTE
ADMINISTRATIU MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA ÀREA
SINGULAR DE JOCS INFANTILS AL PARC DE LA MARINA DE VILADECANS.- (Exp.
AEP/ASG/Contractació/2018/56).

Atès el que disposen els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regeixen la contractació, mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació
ordinària, del contracte administratiu mixt de subministrament i instal·lació de jocs infantils, així
com dels elements auxiliars i mobiliari urbà associats, per una nova àrea singular al Parc de la
Marina de la ciutat de Viladecans.
Atès els criteris d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes a tenir en compte a l’hora de
considerar quina és l’oferta que ofereix una millor relació qualitat-preu, segons el que disposa la
clàusula 3.7 dels esmentats plecs de clàusules administratives.
Atesa l’acta de data 11/01/2019, d’obertura dels sobres digitals “C” presentats en el
procediment tramitat per adjudicar el contracte administratiu, lliurem el present informe de
valoració de les ofertes a partir dels criteris objectius d’aplicació automàtica.
Les empreses presentades i admeses són les següents:






LAPPSET ESPAÑA VR, SL.
HAGS SWELEK SA
MICROARQUITECTURA, SL
IPLAY URBAN DESIGN, SL.
HPC IBERICA, SA

Els criteris objectius i automàtics de valoració de les ofertes són els següents:
1) MILLORA DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ. FINS A 25 PUNTS.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. L’oferta
que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran avaluades
segons la següent fórmula:
((Pressupost de licitació – oferta valorada) * 25)
(Pressupost de licitació – millor oferta)
La selecció de la fórmula, per a la valoració de les ofertes econòmiques presentades, s’ha
realitzat d’acord amb un sistema lineal que reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris
per a classificar, a partir d’un càlcul senzill, lògic i coherent, les ofertes.
OFERTES ANORMALMENT BAIXES
S’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 5% del pressupost base
de licitació es considerarà que la mateixa resulta inviable per haver estat formulada en termes
que la fan anormalment baixa. En aquest cas, els licitadors hauran de presentar un estudi
econòmic-financer específic justificatiu de l’oferta, sense perjudici que la mesa de contractació
sol·liciti informació addicional justificativa de la viabilitat de l’oferta, seguint el procediment
establert a l’article 149 de la LCSP i la clàusula 3.3.5. de la part general del present plec.
2) SUBMINISTRAMENTS SUPLEMENTARIS ALS
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. FINS A 12 PUNTS.

EXIGITS

EN

EL

PLEC

DE

En aquest apartat es valoraran els subministraments suplementaris als exigits en el plec de
prescripcions tècniques que es comprometin a realitzar els licitadors, d’acord amb el següent
detall:
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a) Pel subministrament i plantació de 5 arbres per donar ombra a l’àrea de
jocs, de l’espècie de Tipuana tipu (T. speciosa), de perímetre de 25 a 30 cm.,
en contenidor de més de 80 l., excavació de clot de plantació de 100x100x80
cm., reblert del clot amb substitució del 60% de terra per sorrarentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega i retirada de terres; aspratge doble
mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada de 8 cm. de diàmetre i 2,5 m. de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú; inclosa instal·lació de reg per degoteig amb tub
de 17 mm. de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm.,
diàmetre de l'anella de 120 cm., i partida alçada per a la connexió de ramal a
xarxa existent (lateral), incloent vàlvules de rentat i antisifó, arqueta de registre
amb vàlvula manual i accessoris. 7 punts.
b) Pel subministrament i instal·lació d’elements de mobiliari urbà suplementaris
als descrits en el Plec: 3 bancs tipus Neo Liviano de Santa&Cole de 1.80 m. o
equivalent, i 4 papereres trabucables de 70 l. tipus Barcelona d’acer galvanitzat
i pintat o equivalent. 5 punts.
Les propostes hauran d’estar valorades econòmicament.
3) REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ. FINS A 8 PUNTS.
En aquest apartat es valorarà la reducció del termini d’execució del contracte fins a un màxim
de 5 setmanes menys. Caldrà aportar una planificació i dates de subministrament que la
justifiqui.
Es valorarà amb 8 punts la que ofereixi 5 setmanes de reducció, amb 0 punts la que no millori
el termini d’execució i la resta de forma proporcional, d’acord amb el següent barem:
Reducció del termini d’execució en 1 setmana .….......................... 1,6 punts.
Reducció del termini d’execució en 2 setmanes …...................…… 3,2 punts.
Reducció del termini d’execució en 3 setmanes ……...................… 4,8 punts.
Reducció del termini d’execució en 4 setmanes ……....................… 6,4 punts.
Reducció del termini d’execució en 5 setmanes ……....................... 8,0 punts.

-

No es valorarà si no existeix una millora del termini i una planificació que la justifiqui.
4) AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT I DE LA
INSTAL·LACIÓ DELS JOCS. FINS A 6 PUNTS.
En aquest apartat es valorarà l’ampliació del termini de garantia del subministrament i de la
instal·lació dels jocs (no de les xarxes i el paviment de seguretat), amb un màxim total de 5
anys addicionals als dos anys de garantia establerts a la clàusula 1.10. de la part específica del
present plec.
Es valorarà amb 6 punts la que ofereixi 5 anys addicionals de garantia, amb 0 punts la que no
millori el termini de garantia i la resta de forma proporcional, d’acord amb el següent barem:
-

Ampliació del termini de garantia en 1 any (2+1) …............................. 1,2 punts
Ampliació del termini de garantia en 2 anys (2+2) ….....................….. 2,4 punts
Ampliació del termini de garantia en 3 anys (2+3) …......................…. 3,6 punts
Ampliació del termini de garantia en 4 anys (2+4) …......................... 4,8 punts
Ampliació del termini de garantia en 5 anys (2+5) …............................ 6,0 punts
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VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA:
1) MILLORA DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ. FINS A 25 PUNTS.
El pressupost de licitació és per un import total de 301.011,09 € (inclòs l’IVA, despeses
generals i benefici industrial), d’acord amb el següent detall:
- Import del contracte (sense IVA):
- IVA (21 %):

248.769,50 €
52.241,59 €

Costos directes:
-

200.000,00 €
48.769,50 €

Import aproximat corresponent als subministraments:
Import aproximat corresponent a les obres d’instal·lació:

Els licitadors presenten les següents ofertes de millora en relació al pressupost de licitació,
obtenint la puntuació indicada:

LAPSET ESPAÑA V.R. SL

IMPORT
SENSE IVA
223.000,00 €

46.830,00 €

IMPORT TOTAL
(IVA INCLÒS)
269.830,00 €

HAGS SWELEK SA

Licitadors

IVA (21%)

% BAIXA

Puntuació

10,36%

17,15

228.896,50 €

48.068,27 €

276.964,77 €

7,99%

13,23

MICROARQUITECTURA SL 236.344,80 €

49.632,41 €

285.977,21 €

4,99%

8,27

IPLAY URBAN DESIGN SL

220.377,20 €

46.279,21 €

266.656,41 €

11,41%

18,90

HPC IBERICA SA

211.203,78 €

44.352,79 €

255.556,57 €

15,10%

25,00

LICITACIÓ

248.769,50 €

52.241,59 €

301.011,09 €

Les empreses LAPSET ESPAÑA V.R. SL, HAGS SWELEK SA, IPLAY URBAN DESIGN, SL i
HPC IBERICA, SA presenten una reducció de més del 5% del pressupost de licitació i, en
conseqüència, es requereix informe justificatiu de l’oferta presentada. Aquesta justificació ja es
presenta en els sobres presentats pels licitadors amb les seves ofertes, i es consideren
justificacions vàlides.
2) SUBMINISTRAMENTS SUPLEMENTARIS ALS
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. FINS A 12 PUNTS.
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PLEC
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Els licitadors presenten les següents ofertes, obtenint la puntuació indicada:

Licitadors
LAPSET ESPAÑA V.R. SL
HAGS SWELEK SA
MICROARQUITECTURA SL
IPLAY URBAN DESIGN SL
HPC IBERICA SA

porta a terme els porta a terme els
subministraments subministraments
suplementaris de suplementaris de
l’apartat a)
l’apartat b)













Puntuació
12
12
12
12
12

Tots els licitadors presenten en les seves ofertes la valoració econòmica de les mateixes.
3) REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ. FINS A 8 PUNTS.
Els licitadors presenten les següents ofertes, obtenint la puntuació indicada:
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Reducció del
termini d’execució
5 setmanes

Licitadors
LAPSET ESPAÑA V.R. SL

Puntuació
8

HAGS SWELEK SA

5 setmanes

8

MICROARQUITECTURA SL

3 setmanes

4,8

IPLAY URBAN DESIGN SL

5 setmanes

8

HPC IBERICA SA

5 setmanes

8

Tots els licitadors presenten en les seves ofertes la planificació i dates de subministrament que
justifiquen aquesta reducció.
4) AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT I DE LA
INSTAL·LACIÓ DELS JOCS. FINS A 6 PUNTS.
Els licitadors presenten les següents ofertes, obtenint la puntuació indicada:

HAGS SWELEK SA

Ampliació termini
de garantia en:
5 anys addicionals
5 anys addicionals

MICROARQUITECTURA SL

5 anys addicionals

6

IPLAY URBAN DESIGN SL

5 anys addicionals

6

HPC IBERICA SA

5 anys addicionals

6

Licitadors
LAPSET ESPAÑA V.R. SL

Puntuació
6
6

RESUM DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PELS LICITADORS EN ELS CRITERIS
OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
Licitadors

LAPSET ESPAÑA V.R. SL

Criteri 1.
Criteri 2.
Criteri 3.
Criteri 4.
Millora
Subministraments Reducció Ampliació
pressupost
suplementaris
termini
termini
licitació
d’execució garantia
17,15
12
8
6

PUNTUACIÓ
TOTAL

43,15

HAGS SWELEK SA

13,23

12

8

6

39,23

MICROARQUITECTURA SL

8,27

12

4,8

6

31,07

IPLAY URBAN DESIGN SL

18,90

12

8

6

44,90

HPC IBERICA SA

25,00

12

8

6

51

Tot el que informo a la Mesa de Contractació.

Viladecans, a la data de la signatura electrònica
Tècnic departament de
Compra Pública
TCAT P Carles Firmado digitalmente
por TCAT P Carles
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Carles Piera Martinez
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